
 

I Settlementet tror vi på det enkelte menneske og de stærke fællesskaber.  
Vi har arbejdet socialt i Vesterbros gader i over 100 år og skaber forandringer og nye håb hver eneste dag.  

Vi støtter og rådgiver og vi løfter i flok. Alle er med i fællesskabet. 

GARTNER MED SANS FOR BÅDE BIODIVERSITET OG DRIFT SØGES TIL 
VESTERBRO 

 
Settlementet Vesterbro søger en gartner med start medio marts eller før. Vi søger en 
udviklingsorienteret kollega, der er engageret i arbejdet med biodiversitet, økosystemer og den 
grønne omstilling, og som også trives med ”helt almindelige” udendørs driftsopgaver året rundt. 
Lyder det som et job for dig, og bliver du tilmed begejstret, når ikke blot planter men også 
mennesker spirer og gror, er det måske lige præcis, dig vi leder efter. 
 
Settlementet Vesterbro er en civilsamfundsorganisation, der arbejder for at sikre udsatte 
mennesker en plads i samfundets fællesskaber. Vi har en rådgivning, der tilbyder retshjælp, social- 
og gældsrådgivning, sociale klubber, værestedet Gang i Gaden i Istedgade, feriekolonien 
Lyngborgen, vores beskæftigelsesindsats – og vores sociale handelsgade i Saxogade med ni 
socialøkonomiske butikker. 
 
I vores beskæftigelse tilbyder vi udsatte mennesker, der har stået længe udenfor arbejdsmarkedet, 
mentor- og praktikforløb i et samarbejde med Københavns Kommune. Indsatsen er stærkt metodisk 
funderet - udviklet i kombinationen af mentor-samtaler, virksomhedskonsulenters samarbejde med 
over 100 virksomheder og ikke mindst praktikophold i Settlementets sociale handelsgade i 
Saxogade, hvor de 9 socialøkonomiske butikker er praktikanternes første trædesten til afprøvning 
og udvikling af kræfter og ressourcer. 
 
Der er her, vores kommende gartner kommer ind i billedet.  
 
Én af de socialøkonomiske butikker i Saxogade er Grønne Kræfter, en udgående gartnerservice, der 
p.t. drifter større og mindre gårdanlæg i hele København. Som en del af dette arbejde tilbyder 
Grønne Kræfter - ligesom alle de andre socialøkonomiske butikker - en række opgaver til 
praktikanterne, der er i forløb af 3 - 6 måneders varighed. Alt dette koordineres med kollegerne i 
Settlementets beskæftigelsesteam, der er praktikanternes primære kontaktperson, og som 
varetager al administration samt kontakt til det offentlige. 
 
Din opgave bliver at: 

• Drifte opgaver med vedligehold af gårdmiljøer hos vores nuværende samarbejdspartnere. 

• Sikre et trygt og professionelt arbejdsmiljø for praktikanterne. 

• Være medspiller i et aktivt samarbejde med dine kolleger i vores beskæftigelsesteam og de 
øvrige butikker i Saxogade, både i det daglige og i forbindelse med udvikling og afvikling af 
events. 

• Og ikke mindst: Være primus motor i udviklingen af Grønne Kræfter som socialøkonomisk 
virksomhed med markant fokus på biodiversitet ind i den grønne omstilling. Vi ønsker at øge 
vores aktiviteter samtidig med, at vi styrker vores grønne profil i Settlementet.  

 
Vi tilbyder: 

• Du bliver en del af et stærkt team, hvor alle socialøkonomiske butikker og vores 
beskæftigelsesteam arbejder sammen på tværs for at sikre de bedste beskæftigelsesforløb 
og de stærkeste fællesskaber, samt større og mindre events. 
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• Du bliver en del af hele Settlementet med masser af engagerede kolleger, der ud fra en 
mange forskellige indsatser arbejder for social retfærdighed (og har gjort det i over 100 år). 

• Du får faglig opkvalificering - blandt andet gennem fire årlige workshops - hvor du får ny 
viden om, hvordan vi metodisk arbejder bedst for at sikre udsatte mennesker det bedste 
afsæt for at komme videre i arbejdslivet. 

• Du får mulighed for at præge dit eget arbejdsliv i kraft af nye opgaver, og de initiativer du 
tager. 

• 30 timers ugentlig ansættelse, inklusiv ½ times frokostpause. 

• Opstart medio marts - eller snarest derefter. 

• Løn efter aftale. 
 
Det forventer vi: 

• Du er uddannet gartner og vil både påtage dig drifts- og udviklingsopgaver. 

• Du har et fokus på biodiversitet, økosystemer og ved, at det er den vej vi skal. 

• Du har masser af initiativ i dig og går gerne forrest, når nye opgaver skal i hus. 

• Du har lyst og tålmodighed til at arbejde med mennesker og trives, når du medvirker til at 
andre gror. 

• Du kan lide både at være en del af et team og at gå selv. 
 
Hvis du er interesseret i jobbet, er du meget velkommen til at sende en SMS en eller mail til vores 
forstander, Vibeke Vinther, telefon 5056 6529, så vender vi tilbage til dig. 
 
Fakta: 
Den sociale handelsgade i Saxogade har eksisteret i snart 40 år og er den eneste i verden af sin 
slags. De socialøkonomiske butikker er i dag: Cafe Sonja, Heidi og Bjarne - Børnebutik, Vivis Zhoba, 
Vintagetøj butik, Laden, repair af tøj og møbler, Det Kollektive Klædeskab fælles-second hand, 
Ruben og Bobby, Frisør og 80er legetøj, to lejemål er lige nu under forhandling. Dertil kommer 
Grønne Kræfter, der er udgående gartnerservice og bor i Laden, når man opholder sig i Saxogade. 
 
Settlementet har en husaftale, hvor alle arbejdsforhold er beskrevet. Vi har en talsperson samt et 
samarbejdsudvalg (SVAR), der mødes fire gange årligt.  
   
 


